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Martina Mojžíšová, Celní správa České republiky a změny kompetencí po vstupu ČR do 
Evropské unie, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2011, 54 
stran včetně příloh. 
 
 
          Martina Mojžíšová si za námět své bakalářské eseje zvolila specifické téma – působení 
a vývoj celních orgánů na území dnešní České republiky od prvních záznamů o nich až po 
vstup naší republiky do EU, a s tím související změny kompetencí celních orgánů našeho státu 
a dopady těchto změn na samotnou činnost celníků a celních úřadů. 
 
          Autorka koncipovala svoji bakalářskou práci do celkem šesti kapitol. Nejprve v úvodu 
(kapitola první - s. 4-5) vysvětlila motivaci pro volbu tématu a v podkapitole 1.1 „Cíl a 
metodický přístup k bakalářské práci“ (s. 5) charakterizovala základní cíl, který si vytýčila – 
tj. „zmapovat historický vývoj celních orgánů na území dnešní ČR a legislativní změny 
v kompetencích celní správy v souvislosti se vstupem republiky do EU“. V této podkapitole 
též velmi stručně zmínila zvolený metodický přístup při zpracovávání své bakalářské eseje. 
Ve druhé obsáhlejší kapitole („Historie celní správy na území českých zem“ – s.6-21) podala 
Martina Mojžíšová přehled o vývoji celnictví od nejstarších dob až po období Československé 
republiky a rovněž dobu od vzniku samostatné České republiky až do roku 2004, tedy do data 
vstupu naší země do struktur Evropské unie. Stěžejní část předkládané bakalářské práce pak 
představuje kapitola třetí (s.22-43), jejíž název („Vstup České republiky do EU“) ne zcela 
přesně odpovídá jejímu obsahu. Tato část v jednotlivých podkapitolách sleduje celní správu 
v období příprav k její zásadní transformaci právě v souvislosti se vstupem ČR do EU. Dále 
se zde autorka zabývá organizační strukturou Celní správy České republiky a zejména pak 
mapuje změny k nimž docházelo v rámci celnictví po vstupu ČR do EU, zejména pak nové 
kompetence celní správy a její hlavní náplně činnosti, a to „Mobilní dohled“, „Exekuční 
činnosti, „Ochrana společnosti a životního prostředí“ a „Boj proti porušování celních 
předpisů“. V závěru (kapitola čtvrtá – s. 44-45) autorka rámcově shrnula změny kompetencí 
celní správy, k nimž došlo po vstupu České republiky do EU a nastínila i výhled 
připravovaných změn v tomto ohledu v příštích letech. Součástí bakalářské práce Martiny 
Mojžíšové  v kapitole páté (s. 46-48) je seznam použité literatury a  dalších zdrojů (Periodika 
Celní správy, související zákony, úřední dokumenty a internetové zdroje) a dále přílohy 
(kapitola šestá – s. 46-48). 
 
          Bakalářská esej Martiny Mojžíšové jako celek je především prací kompilační, která 
vychází z omezeného množství úzce  odborně zaměřených publikací a periodik. Metodický 
přístup ke zvolené problematice a dosažení základního vytýčeného cíle pojala autorka velmi 
stručně (jeden odstavec ), přesněji vyjádřeno ho pouze rámcově nastínila. Nicméně stanovený 
cíl – tj. „zmapovat historický vývoj celních orgánů na území ČR a změny kompetencí celní 
správy po vstupu České republiky do EU“ autorka v zásadě naplnila. V této souvislosti je 
třeba uvést, že Martina Mojžíšová přistupovala ke zvolenému tématu s osobním zaujetím a  
předloženou bakalářskou esej zpracovala zcela samostatně. 
 
          Po formální stránce nalezneme v bakalářské práci Martiny Mojžíšové poměrně značné 
množství drobných nedostatků jako jsou překlepy (a to  i několik na jedné stránce, zejména 
pak ve slově „celní“ – viz např. s. 9, 13, 15 atd.), gramatické chyby (např. s. 7) a v některých 
pasážích i neodkazování na zdroje (např. s. 11, 33). Zde zřejmě zafungoval „obvyklý faktor 
nedostatku času“, jinak by se autorce jistě nestalo, aby opomenula do obsahu práce zahrnout 



„Závěr“, ve vlastním textu eseje označený jako kapitola čtvrtá (s.44-45), kdežto v obsahu 
následuje po 3. kapitole rovnou 5. kapitola. Na druhou stranu často problematický 
poznámkový aparát a jeho aplikace v průběhu celého textu  vykazuje poměrně slušnou 
úroveň. 
 
          Bakalářská esej Martiny Mojžíšové jako celek odpovídá základním požadavkům, které 
jsou na tento typ závěrečných studentských prací kladeny a doporučuji ji proto 
k obhajovacímu řízení. Vzhledem ke všem uvedeným okolnostem navrhuji hodnocení 
„dobře“. 
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